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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 اهلل وبركاته  ورمحةالسالم عؾقؽم 

 )قصةفقديو بعـوان  ذما أتؼالت جدً  رةثك إحلاديةالـفارده هـرد عذ أفؽار    

ياريت  الؼـاة ذما مش مشسك الرد أكت غالبً  ذملؽن قبل ما كدخل  (؛إديان

اجلرس عشان  عالمةضغط عذ اضغط عذ الزر إمحر وبعدين ا الؼـاة ذمتشسك 

  اجلديدة.دمقؾك كل اإلصعارات بؽل حؾؼاتـا 

 آحسافقةحـا بـتعامل مع صخص بقحاول يروج لإلحلاد بؿـتفى ا البداية ذم     

 اإلعالمقةله وكل اإلمؽاكقات  ادتاحة اإلعالمقةوبقحاول يستخدم كل الوشائل 

 ذميساعد  فبالتايل ؛اا جدً جدً  احساذمشان حياول إكتاج فقديو يبان ؾله ع ادتاحة

 ز يـرشها.هو عاو اليلاإلحلاد  دعوةكرش 

الػقديو  احسافقةإن مدى  إمهقة؛ غاية ذم لـؼطةأكا حابب أكبه  البداية ذم     

و أ موشقؼقة خؾػقةأو  صوتقةكتباه أو ممثرات آتشد  كثرةووجود مؼاضع 

كل دا  ,مسائل اإليامن واإلحلاد ذمكتؽؾم  بـقجيدا  كل دا بدلةصخص ٓبس 

 ذمهو بروجفا  اليلقتـاعك بادسائل اتلثر عذ مدى  أيادػروض أكه مقؽـش له 
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ذا الشخص ه ُأحقيأكا  يعـي ... أكا أرى إن الشخص ادػروض فبالتايل ؛الػقديو

 اليل الدكقويةأكت بتبذل كل ادجفودات  :ه وأقولهقإن أكا أحق أكا ٓ أمؾك غر

إفؽار جيب أن  كرصة ذملؽن إصل  معقـة؛ فؽرة كرصةبتؼدر عؾقفا من أجل 

 فعاًل  دي والػؽرة ؟وبراهني وٓ ٕ أدلةعذ  قائؿة فعاًل  دي الػؽرةإن  يؽون

وادؼاضع والؾبس واإلخراج  الصوتقةوإٓ فؽل ادمثرات  ؟وٓ ٕ مـطؼقة

 هيوالتصوير والصوت وادوكتاج كل دا ادػروض ٓ يمثر عذ أذهان الـاس إن 

أكا حابب أعؾق  كؼطةأول  ديكويس؟  ,صح أو غؾط دي الػؽرةتؼتـع بلن 

اء ء بإخطوميلء بإكاذيب ميلدقائق  8كتؽؾم عذ فقديو  كقجيٕن دا  ؛عؾقفا

أكه يرد عذ  حاليت زيوبعدين ادطؾوب من واحد  ادـطؼقةوالتـاقضات  العؾؿقة

 إمؽاكقايت؛دا فوق  اجلودةـػس وبدقائق برضو  8 ذمأثرت  التيكل الشبفات 

والزاهني  إدلةلؽن أكا بعتؿد برضو عذ إن ادستؿع هقعرف يؼقس أو يوزن 

ممثرات أخرى  بليلن يتلثر  التايلوبالػقديو  ذم ادطروحةإفؽار  مـطؼقةومدى 

 ء بقفا.ميلالػقديو 

  إن إضػال بقولدوا عذ دين  فؽرة :الشخص دا تؽؾم عـفا فؽرةأول

شـني ادسجد عشان يعؾؿه  4عؿره  اليلبـه ا بقوديآبائفم وإن فقه أب 
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وفقه كاهن  ,شـني احلجاب 5عؿرها  اليلوفقه أم هتؾبس بـتفا  الصالة,

إن اإلشالم هو  ا الواقعهو ضبعً  ,-ما عؾقـا ,الوحقد ودا الذكر- مسقحي

 اإلشالمقة؛ بقتم السكقز عذ إفؽار فداياًم  باضؾة فؽرة ٕيالعدو إول 

  ي.مسقحادقاه عشان خيؾقه  ذمفقه قسقس هقعؿد ضػل  ,لؽن ما عؾقـا

اإلشالم احلديث  ذماهلل عز وجل عؾؿـا  يعـي ذم غاية إمهقة كؼطةفقه      

لتفم عن اجتفاوإهنم أتتفم الشقاضني  ,حـػاء كؾفم عباديخؾؼت  وأين" الؼدد:

لؽن مش  ؛احلجاب بـتيوهؾبس  الصالة ابـيه أكا هعؾم آ فبالتايل ؛"ديـفم

 والـبي ,عذ اإلشالم مولودة أصاًل  هييدخؾفا اإلشالم ٕن  ديـيهعؿل ضؼس 

فلبواه  الػطرة,ما من مولود إٓ ويولد عذ " :اهلل عؾقه وشؾم يؼول حمؿد صذ

إىل إن كل أديان إرض لقفا ضؼوس  إصارة ؛"ساكهاكه أو يؿجّ داكه أو يـرّص هيوّ 

إٓ  ,أكت ٓ تولد عذ هذا الدين ,وٓدتك بدايةعشان تدخل الدين من  معقـة

ٕن هو  ؛خل الطػل ادولود اإلشالمبقدّ  إشالمي ديـياإلشالم مػقش ضؼس 

َٓ َتْبِديَل خِلَْؾِق } الػطرة دياكة عذ مولود أصاًل  تِي َفَطَر الـ اَس َعَؾْقَفا  فِْطَرَة اهلل ِ ال 

بـه عذ ا يريبادسؾم يؼدر يعؿؾه هو إكه  اليلكل  فبالتايل ؛[03]الروم:{اهلل ِ

 ة.اإلشالمقلؽن هربقه عذ العبادات  ؛خؾه اإلشالم كطػلمش هقدّ  ,اإلشالم
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 Child Abuseـ ال إن دا كوع من أكواع لػؽرة بقحاولوا يروجوا ادؾحدين داياًم 

 حق حلد أصاًل  أي بقعطيبغض الـظر عن إن اإلحلاد - )كتفاك حؼوق إضػالا(

أشتغل  أكا دا كؾفا أن الػؽرةلؽن  ؛-ما عؾقـا ,أو احلق الؼقؿةمعـى  بقعطيأو 

مش  ,عـده شـتني وكص ابـي فؽرةوأكا عذ -أخده معايا ادسجد  وإين ابـي براءة

 الـؼطة ذموأكا كـت بػؽر  الصالةوباخده معايا ادسجد عشان يتعؾم  -أربع شـني

كؾفا إن مفام  الػؽرةلؽن  ؛قبل التصوير وأكا مش حابب أصطـع صعور معني دي

بـك الو  -مفام كاكت- معقـة عؼقدةبـك عذ دين أو ا تريبأكت حاولت إن أكت 

الصغر دا  ذمما هم عؾقه فؿفام فعؾت  بصحةأو بـتك مش مؼتـعني من داخؾفم 

أكت ربقتفم  اليل العؼقدةء يمكد إن مها هقؿوتوا عذ يشمش ضامن أو مش 

وهو  الصالة ابـيأكا شاعات باخد  فبالتايل ,إمهقة غاية ذم كؼطة ودي ,عؾقفا

ومش  صالةيه ا عـييهو ضػل صغر مش فاهم لسه  يصيل,ؼى عايز مش بقب

 هو يه واجبات وفروض وأصاًل ا يعـييه إيامن باهلل ومش فاهم ا يعـيفاهم لسه 

بعض إحقان  ذم الصالةمعايا  يقجيلؽن أكا بحب إن هو  ؛لسه مش مؽؾف

ٕن  ؟لقه الصاله وحشه ,وحشه الصالةيا بابا  يؼويل: فبقجيبقبؼى حابب يؾعب 

 )الصالة كؾؿةا هو ضػل صغر وأكا عارف إن فبػؽر ضبعً  ,هو حابب يؾعب وقتفا
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إن  :لؽن ما هو إٓ تعبر عن ضػل صغر شؾبقة, حاجة أيمش معـاها  (وحشه

 أيوأكا لسه مش فاهم  خطبةوأكا بسؿع  ومؼعدين جايبـيوأكت  ,أكا عايز ألعب

وبشوف الـاس بتعؿل حركات وشاعات بؼؾدكم لؽن أكا مش  اخلطبةمن  حاجة

يه ا دماغي, ذم بتقجي اليل إشاشقة فالػؽرة ديؿل احلركات فاهم أكا لقه بع

ولقه هو  ؟بقممن بوجود اهلل ولقه ؟بقصيلكز ومتعؾؿش لقه دا  ابـيإن لو  ؟هي

وبزاهني لقه أكا بعؿل كل دا ومممن  ومـطؼقة عؼؾقة بلدلة اإلشالميمعتـق الدين 

أكا  :أكا قؾت قبل كدا وبؽررها .ضامن إكه يبؼى عذ اإلشالم أيبؽل دا مػقش 

 5666136,3 كبر بالـسبايلعدد صغر  رمزي أيأتعامؾت مع مسؾؿني كثر بشؽل 

رجع احلؿد هلل  وفقه مـفم كتر الـرصاكقةكثر تركوا اإلشالم ودخؾوا  .. بالـسبايل

إديان خالص وبؼى مـفم ٓ ديـني ومؾحدين وفقه كتر مـفم  فؽرةأو شابوا 

ء دا مش ضامن إن هو يشبن بقسبى عذ آإن كون إن  فالؼضقةهلل رجع احلؿد 

ٕن دا أمر بقؼؾق  دي, الـؼطةادؾحدين يرحيوا دماغفم من  فبالتايل ,هقػضل عؾقه

يسبى مسؾم ويػضل  ابـيإن  يلء يضؿن يش إن ٓ يوجد أتباع إديان أصاًل 

 ,اإلشالم بصحة مؼتـع عايش مسؾم ويؿوت عذ اإلشالم إٓ إكه يؽون هو أصاًل 

 ومؼتـع فعاًل  ,اهلل عؾقه وشؾم رشول من عـد اهلل حمؿد صذ الـبيا إن ومؼتـع أيًض 
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 إن ومتلكد فعاًل  , يصبه رحريفوالذي ملإن الؼرآن الؽريم كالم اهلل ادوحى به 

اهلل  حمؿد صذ لؾـبي كالم مـسوب فعاًل  -هو بقتبعفا اليل- الرشيػة الـبوية السـة

 ؛وهؽذا يلؾـبوإن هو مش تللقف برش مـسوب  ,لف ومل يبدّ شؾم ومل حيرّ عؾقه و

 عصؿة ,الؼرآن وحي ,وجود اهلل :أكا كـت إتؽؾؿت عـفا اليلأصول اإلشالم 

  السـة. عصؿة السـة, وحي ,الؼرآن

  ا إن صاحب الػقديو ا جدً ا جدً جفل صديد جدً  بعدها اليل الـؼطةضقب

دين دول كؾفم بقتػؼوا  4333ـدين لؽن ال 4333إن فقه أكثر من  عييدّ 

إهنا الدين الوحقد  عيكوهنا بتدّ  ذمكؾفا بتتػق  -هو بقؼول- أيتعذ 

 .احلق

ادرشوع  ذم إخوةحـا قسؿـا قبل كدا إديان ودا كـت قاعد مع بعض ا      

م حـا كؼدر كؼّس اقعدكا كؼول إن  (,يامن واإلحلاد)اإلحـا بـعؿؾوا عن ا اليل الػؽري

 ؛اإليامن باهلل وعدم اإليامن باهلل كاحقةفػقه ممؽن تؼسقم من  إزاي؟إديان 

وبعدين فقه كاس بتممن إن  ,ٓ تممن بوجود إله خارج عن الؽون اليلفالـاس 

من إكه يوجد إله خارج الؽون وبعدين فقه كاس بتم واحدة, حاجةالؽون واإلله 

دا ممؽن -ور الؽون وأكزل كتب وبعث أكبقاء وأرشل رشل أم ذمبقتدخل و
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 ودول ادؾحدين ما بقممـوا بنله أصاًل  اليلهقبؼى عـدك الـاس  فبالتايل ,-تؼسقؿه

بقممـوا بوجود إله  اليلوبعدين الربوبني دول هقدخؾوا مع الـاس  ,الأدرينيوال

 ,لوحدهم حاجة دول نيالؽون يبؼى الربوبق ذمخارج الؽون لؽـه ٓ يتدخل 

وبعدين  ,دول كؾفم مع بعض (الباكتقزم) (الوجود )وحدةوبعدين أصحاب 

واإلشالم هقبؼوا دول متػؼني إكه فقه إله خارج الؽون  وادسقحقة القفودية ادمهلة

ٓ الربوبقون دول مها  :فؼؾـا ؟كويس ,وأكه بقـزل كتب ويبعث الرشل وإكبقاء

 ,نيقديـالوكػس واقع ادؾحدين وال ,نيقديـالكػس تػؽر ادؾحدين وال الـفاية ذم

  إزاي؟يبؼى هـؼسم إديان 

 ,نيقديـيا إما إحلاد أو ٓ -ما بقؼول الدكتور هقثم ضؾعت زي-تؼسقامت  0     

ادؾحدين  :ني دول هقدخل فقفمقديـالال فبالتايل شاموية؛وأديان  وضعقة,وأديان 

ما بقممـوا -ني يدرأالوال ,-بقممـوا بلديانما -ني قوالربوب ,-ما بقممـوا بلديان-

 الغالبقةهقتحط رحتفا  اليل هي الوضعقة:وبعدين إديان  .-واقع حاهلم ,بلديان

جود إله خارج الؽون بتممن بو هي اليل الساموية:وإديان  .العظؿى من إديان

 هيودية ومسقحقة :يبؼى دول ؛عث رشل وأكبقاء وبقـزل كتبواإلله دا بقب

 :تؼسقم كؼدر كؼسم بقه كل أديان العامل دييبؼى  ,الموإش
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  يممـون بلكبقاء ورشل أو إن فقه إله بقختار أكبقاء  يعـي وضعقةأديان ٓ

 هي يعـي وضعقة؛أديان  .وهؽذا وحيوبقـزل عؾقفم كتب وبقـزل عؾقفم 

  .خساع إكساناكشلت من إرض 

  إن ديـفم كازل من السامء من عـد اهلل  بقممـوا اليل يعـي الساموية:وإديان

  .واإلشالم وادسقحقة القفودية ؛عز وجل

عوا إن مها الدين دين دول كؾفم بقدّ  4333ـتؼول إن ال تقجيهبذا التؼسقم دا      

إن ٓ يوجد من يدافع عن ديـه وإن ديـه هو الدين  :الواقع ,هذا باضل ,احلق

القفود  وحتى القفود مـػضني لؾؿوضوع يعـي ؛السامويةالوحقد احلق إٓ إديان 

ة اليل الوحقد م وٓ بقؼولوا إن القفودية هي الدياكةا ٓ يدافعون عن هيوديتفواقعقً 

 .أكزهلا اهلل وإن هي الدين الوحقد احلق

ـ ال إن الـصارى وادسؾؿني مها بس اليل عـدهم فؽرة الواقع     

Apologeticsإن ديـه هو الدين الوحقد  الدفاع عن ديـه وإثباتفؽرة  ؛

دين  4333ـكون إن أكت بتستغػل كل مشاهديـك وإن أكت تؼوهلم إن ال ,احلق

يه اهلبل , امن عـد اهلل عي إن هيوكؾفا بتدّ  ,إهنا الدين احلق عيكل إديان بتدّ 

وٓ  , ٓ تممن بنله خارج الؽونرض أصاًل أديان إ الغالبقة العظؿى من ؟!!دا
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والرشآت والؽتب يبؼى أكت بتستغػل مشاهديـك أو  بػؽرة الـبوة تممن أصاًل 

دسقحقة واإلشالم مها وا  جاهل؛ فبالتايل الواقع إن مػقش غر القفوديةأكت أصاًل 

 ما بقدافعوا عن القفود أصاًل  (,دين احلقهو  )أكا ديـي بس اليل عـدهم فؽرة

عذ  -واإلشالم دسقحقةا-ديـفم يبؼى الواقع إن مػقش غر الـصارى وادسؾؿني 

ين اليل الدفاع عن الدين وإثبات إن الد مها اليل عـدهم فؽرة وجه إرض قاضبة

  .من عـد اهلل عز وجل مسؾؿني ومسقحني بس أكا مممن بقه هو اليل

من الؽم الرهقب من إكاذيب اليل بتتؼال ذم  ياريت الـاس تػوق يعـي     

ادعادية لإليامن  ,خاص لإلشالم بشؽل ديةالػقديوهات ادعادية لؾدين وادعا

كم من , خاص لإلشالم بشؽل عام ادعادية لألديان بشؽل بشؽل عام ادعادية

بتتؼال وأكا عؿؾت فقديو قبل كدا عن كرش إكاذيب إن شفل  إكاذيب رهقبة

را حافظ كم من إكاذيب صاد الؽاما إن أكا أكتب شؽريبت وأقعد قُ ا جدً جدً 

أقل وقت ممؽن  وأقوله ذم -أكز عدد من إكاذيب ممؽن-س دقائق مخ أقوله ذم

ل أكرش عاّم  يبؼى أكا كدا بطل من إبطال اليل بقفدم الػؽرة اليلوأرفع فقديو و

 أي كالم فايض.  ,عـفا أكاذيب
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  هلا ضؼوشفا بغض الـظر عن إن فؽرة  بقؼول إن كؾفا فقه جزء تاينضقب

  .إديان قائؿة عذ العبادة

أتباعفا باداليني  , البوذيةمثاًل  ا يعـي البوذيةا جدً جدً  لؽن فقه أديان كثرة     

بوجود  وٓ تؼول أصاًل  ؛ البوذية ٓ تؼول بوجود آهلةعذ اإلحلاد البوذية قائؿةو

لؽن هل  ,بغض الـظر إن مها بقعبدوا بوذا أو بقؼدشوه ذم أصل الػؽرة ؛عبادات

فػؽرة وجود الطؼوس دي أي  .؟لإلله ػؽرة التؼؾقديةبوذا دا هو اإلله ادعبود بال

معقـة خمالػة لؾترصفات لو أكت مؾحد ولك ترصفات  ؛ممؽن تبؼى ضؼس حاجة

لؽن كل ادؾحدين  , بقعؿؾوها مثاًل نيادسقحق , واليل بقعؿؾوهاادسؾؿني مثاًل  اليل

ا إليامن معني إن أكت وفؼً  ممؽن يتؼال إن دي ضؼوس إحلادية؛ ضقب ,بقعؿؾوا كدا

مش ٓزم تؽون بتسجد وبسكع وبتتؾو وعؼقدة معقـة بتترصف بشؽل معني 

ؾحدين حقاتك بشؽل عام كل اد لؽن أكت بتعؿل حاجات معقـة ذموبتعبد؛ 

دا  .ضؼوس اإلحلاد ا لـػس إصول يبؼى ديأو وفؼً  بقعؿؾوا بـػس الطريؼة

دين دول كؾفم بقتػؼوا ذم  4333ـهو بقؼول إن ال ,دين 4333ـبقؼول بؼى أن ال

  ؟يها
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  ّقؾـا إن إن هو الدين الوحقد احلق عيكل دين بقدّ  عوا يعـيكؾفم بقد ,

 الؽالم دا باضل. 

 فؽرة  ًٓ إرض ممؽن  معتؼد عذ وجه ؛ أي أصاًل الطؼوس دا لقس إصؽا

 ؟ يه, عذ أشاس هـػفم ضؼوس بؿعـى ابه يؽون له ضؼوشه اخلاصة

 ٕرض بتؼول إن ادطقعإن كل أديان ا :قاهلا وبعدين الؽذبة إخرى اليل 

  .!!ه الـارجزاؤ اجلـة والعايص جزاؤه

بـؼول إن إديان يا أما  حـا؟! يعـي ايه الدجل داحسبي اهلل وكعم الوكقل ا     

أما أديان وضعقة, يا أما أديان شاموية, الغالبقة العظؿى من إديان يا  ٓديـقة,

؛ يبؼى بعد ادوت من بعث وحساب وثواب وعؼاب بام ٓ تممن أصاًل  الوضعقة

أديان عذ ٕكز  )مسح(scan  أخرى لو عؿؾـا أكت بتستغػل مشاهديـك مرة

 ,وجه إرض غر ادسقحقة والقفودية واإلشالم مش هـالقي غر الزرادصتقة

, الزرادصتقة ومعتؼدات بتؼول دا بعد ادوت من بعث وحساب وثواب وعؼاب

فقه بعض العرب كاكوا بقممـوا إن فقه  ,قه بعض قدماء العربوف مرص الؼديؿة

قت عذ كل إديان كت بّص ؛ لؽن لو أحساب بعد ادوت وفقه ثواب وعؼاب

فودية كزى غر الق, اهلـدوشقة, أي أديان أخرى عادقة مثاًل  البوذية :إخرى
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كؾفا مش  , وغر الزرادصتقة, وغر دياكات مرص الؼديؿةواإلشالم وادسقحقة

أديان بعقـفم من أصول اليل أكت مسؿقفم  6دول - ضبًعا, وبعض قدماء العرب

العظؿى من أديان إرض ٓ تؼول ببعث بعد ادوت وٓ  الغالبقة ؛-دين 4333

يبؼى بالتايل مني من إديان ادشفورة  ي,, كويس أوبحساب وثواب وعؼاب

؟ القفودية وادسقحقة واإلشالم مها اليل إديان احلالقة, دياكات بقؼول بؽدا اليل

مرص الؼديؿة ما عادت موجودة, يبؼى أكت معـدكش غر ذم إديان احلالقة 

ول كؾفم رحت باب إديان الساموية, ضقب واإلشالم ود القفودية وادسقحقة

لزرادصتقة هي ه غر اما بؼى فق ؟عذ شطح إرض باقي إديان كؾفا ادوجودة

, كل إديان التاكقة بتتؽؾم بتؼول ببعث بعد ادوت وحساب وثواب وعؼاب اليل

ذم تـاشخ أرواح وتسؾسالت معقـة ومش عارف مني وحاجات كدا عجقبة كؾفا 

 جـةإن ادطقع جزاؤه  ر إن مػقش إله بقحاشبك ومػقش يعـي فؽرةإضا داخؾة ذم

, مػقش الؽالم دا ذم كل اخالد فقفا أبدً ه كار ؤجزا ا وإن العايصخالد فقفا أبدً 

  ة.إديان التاكق

لو قؾـا إن  ؟يه اخلطل, اء خطلهـا بقؼول بـظرة هلذه الدائرة تؽتشف إن فقه يش     

وإن له ضؼوشه وعباداته وكظام ترشيع  ,فقه دين بقؼول إن هو الدين الوحقد احلق
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ا يه اخلطل مـطؼقً , ال الـارهقدخ , وإن ادطقع هقدخل اجلـة وإن العايصوكذا وكذا

؛ لؽن أكت تؼول إن جمرد دا يا أما هو حق يا أما هو باضلالؽالم  ؟دا الؽالم ذم

 أكت كذاب دا غر ,شتؽتشف إكه خطل الـظر صقاغة هذا السقـاريو بؿجرد بداهة

ايه الرسدية الؽوكقة دي,  -عذ رأي الشقخ أمحد– أكا دا أعرض عؾقك صحقح

  الرسدية الؽوكقة؟

وإىل أين  ؟وداذا كحن هـا ؟من أين جئـا :كزى أشئؾة وجودية 0قالك فقه      

  :كزى أشئؾة وجودية 0دول  -كويس- ؟كذهب

 ما اإلكسان بؼى  متعؾؼة بـشلة الؽون وكشلة اإلكسان لغاية ؟من أين جئـا

  .موجود عذ إرض

  موجودين عذ  ؛حـا أهو موجودين عذ إرضا ؟داذا كحن هـاوبعدين

  ؟.يه؟ وعشان اإرض لقه

 ؟.ماذا بعد ادوت ؟وإىل أين كذهب  

حـا ؛ ادول أكا لو جقت قؾتؾك معؾومات متعؾؼة بنجابة الثالث أشئؾة كويس     

 ,لقـا وكذا وكذا الساموات وإرض مسخرة ربـا خؾؼـا وأعدّ  ؟جقـا مـني
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ضقب داذا . كؾفا الؼصة الديـقة دي ... وحؽقتؾكوبعدين خؾق آدم عذ إرض

كا كحن مؽؾػني ربـا برشل أكبقاء ورشل بقبؾغو ,لـعبد اهلل عز وجل ؟كحن هـا

 ا واليل بقعيص الوحيخالد فقفا أبدً  الوحي, اليل بقطقع الوحي بقدخل اجلـة

ختز ذم الدكقا ؟ هى دي الػؽرة إن أكت بتُ ماذا بعد ادوت .بقدخل الـار

الؼز  ؛ فػقه بعد ادوت حقاة برزخقة بدايتفا ذمختباركعذ مدى ا وبتتحاشب

كـت  عذ احلساب دا فقه ثواب وعؼاب لو أكت وبعدين فقه بعث وحساب بـاءً 

هتدخل الـار  , لو أكت بتعيص الوحياخالد فقفا أبدً  مطقع لؾوحي هتدخل اجلـة

 . اخالد فقفا أبدً 

من أين -دول  نجابة الثالث أشئؾةالرسدية الؽوكقة دي التصور اخلاص ب     

ظر دا باضل الـ إزاي تؼول إن ببداهة -؟وإىل أين كذهب ؟وداذا كحن هـا ؟ـاجئ

! أكت يعـي إجاباتك العظقؿة لؾثالث شؿفا كداأو دا خطل؟! مػقش حاجة ا

ودا خمالف  ؟الؽون ؟ ايه هتؼول بلزلقةمن أين جئـا-دول  أشئؾة الوجودية

! ء أصاًل يـتج يشوهل العدم  ؟الؽون من العدم بـشلة !يه, ضقب هتؼول الؾعؾم

-؟ كظرية داروين اإلكسان ؟ وذم كشلةكقف شتتؽؾم عـه وبعدين ذم كشلة احلقاة,

, احـا هدف ؟ مػقش مؾـاش أيوبعدين داذا كحن هـا ,-وكذا العشوائقة
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 ,؟ فـاءوماذا بعد ادوت .تؼدر تعقشه من حقاتك موجودين هـا صدفة فعقش اليل

 هي دي إجاباتك الوجودية العظقؿة؟!! 

الػقديو هقبؼى فقه فقديوهات تاكقة كرد فقفا عذ هذا  أكا هؽتػي هبذا الؼدر ذم     

, كاس كترة بتطؾب مـي -اإليامن قصة-الػقديو بتاعه  ؽار اليل قاهلا ذمإف باقي

ب صعب إن أكا بـاقشفا صع ؛ لؽن احلؼقؼة ادواضقع اليلالػقديو إن أكا أبتسم ذم

  , فؿعؾش اعذروين.أكا أقوهلا وأكا مبتسم

الزر إمحر  .صسك, لو مش مشسك الو كان الػقديو عجبؽم ٓيك وصر     

ل أعاملـا الؼادمة, وراجع صػحة الؼـاة عشان تشوف واجلرس إصعارات بؽ

صالح دعائؽم والسالم عؾقؽم ورمحة اهلل  وٓ تـسوكا من أعاملـا الؼديؿة.

 .وبركاته
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